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Nieuwsbrief voor cliënten en bezoekers

Adelante (ver)bouwt!
Het eerste kwartaal van het nieuwe jaar zit er alweer op. Afdeling 2 in het beddenhuis is in gebruik
genomen door de cliënten en medewerkers van afdeling 4. Het nieuwe restaurant is volop in bedrijf
én al erg populair. Het duurt niet lang meer en we kunnen de nieuwe hoofdingang gaan gebruiken.
De aandacht van het bouwteam verschuift nu ook richting het nieuw aan te leggen zwem- en sportcentrum. Daar zijn de eerste sloopwerkzaamheden al verricht...

Het nieuwe restaurant is in bedrijf. De komende weken
worden de puntjes op de i gezet. Het ziet er al prachtig
uit. Het bezoekersaantal is gestegen en het lijkt een
populaire plek te worden binnen Adelante.

Aangepaste werkwijze beddenhuis
In het beddenhuis moet op iedere etage o.a. een doorgang gecreëerd worden naar de nieuwe liften door een
deel van de gevel te slopen. Omdat de overlast tijdens
de werkzaamheden erg groot was, is gekeken naar een
alternatieve werkwijze. Er is besloten gebruik te maken
van een zaagmethode en er zijn striktere tijden afgesproken waarop de sloopwerkzaamheden mogen plaatsvinden. Via een informatiebord op de afdeling houden we u
op de hoogte van de dagen waarop verhoogde overlast

Hoofdentree en patiëntenservicebureau

te verwachten is. Op deze borden verwijzen wij u naar

Bij de hoofdentree wordt achter de schermen gewerkt

restaurant De Oase. We willen u namelijk in de gelegen-

aan het nieuwe patiëntenservicebureau en een aantal

heid stellen gebruik te maken van ons nieuwe restaurant

spreekkamers. Naar verwachting duurt de opbouw van

bij de hoofdingang. U kunt er vanaf 07.30 uur s’ochtends

deze ruimtes nog ongeveer 1 week. Daarna kunnen de

terecht en gebruik maken van ontbijt, lunch en avond-

medewerkers van het servicebureau verhuizen naar hun

maaltijd. U kunt er de hele dag vertoeven. U moet er

nieuwe plek. De nieuwe hoofdingang gaat volgende week

wel rekening mee houden dat er geen verpleegkundige

officieel in gebruik. De tijdelijke ingang en het pand met

ondersteuning is in het restaurant. In de afgesproken pe-

de voormalige directievleugel worden vervolgens gesa-

riode van rust tussen 12.00 en 14.00 uur kunt u uiteraard

neerd en gesloopt. De nieuwe hoofdentree wordt dan pas

ook terug naar uw afdeling om uit te rusten.

echt goed zichtbaar.

We willen u vriendelijk verzoeken de verpleging op de

voor cliënten en bezoekers van Adelante locatie Hoensbroek

Restaurant De Oase

Even voorstellen...

Mijn naam is Michael Danker, inmiddels zo’n 25

jaar werkzaam bij Cofely. Destijds begonnen als elektromonteur en in de loop
der jaren doorgegroeid naar mijn huidige functie als uitvoerder. Bij Adelante
verzorg ik de uitvoering van de elektrotechnische en werktuigbouwkundige
werkzaamheden. Voor de veiligheid rondom en binnen het gebouw, is het

belangrijk dat alle installaties goed werken. Hierbij kunt u denken aan alle

elektravoorzieningen, luchtkanalen, rioleringen, verwarmingen, water, maar ook

kleine details zoals de zusteroproep op de cliëntenkamers. Samen met mijn

collega’s zorg ik ervoor dat alle installaties ontmanteld, verplaatst, (opnieuw)

geïnstalleerd en ingeregeld worden. Hier merkt u als gebruiker nauwelijks iets van,

maar uw veiligheid staat bij ons altijd voorop.

hoogte te stellen wanneer u de afdeling verlaat. We hopen
dat we uw verblijf tijdens deze onrustige periode op deze
wijze kunnen veraangenamen. Verbouwen is helaas niet
mogelijk zonder overlast maar we doen er alles aan het zo
veel mogelijk te beperken.

Liften
Maandag 30 maart zijn de werkzaamheden aan de liftinstallaties begonnen. Deze nemen een periode van 8 weken in
beslag. Aansluitend wordt per verdieping een verbinding tot
stand gebracht.

Dag van de bouw
Zaterdag 13 juni zal Adelante tussen 10.00 en 16.00 uur haar

Start zwem- en sportcentrum

bouwhekken open zetten in verband met de 10de landelijke

Op de plek van het voormalige restaurant moet een gloed-

Dag van de Bouw. Deze dag wordt jaarlijks georganiseerd

nieuw zwem- en sportcentrum ontstaan. Het puin (zie foto)

door Bouwend Nederland. Bij Adelante kunnen bezoekers

dat er nu ligt zal plaats maken voor een modern complex

een route door en om het gebouw volgen om de werkzaam-

waar u een sporthal, zwembad (inclusief therapiebad) in zult

heden te kunnen bezichtigen.

aantreffen.

Website: Bam bouwt Adelante
De BAM groep heeft een projectenwebsite geopend met

Wist u dat...

meer achtergrondinformatie over de werkzaamheden bij
Adelante. Kijk via de link op www.adelante-zorggroep.nl of
kijk rechtstreeks op www.bambouwtadelante.nl U kunt er

...het terras bij restaurant De Oase 250 m2 groot
wordt? Met de mooie dagen, die we nu weer
hebben, kunnen we er volop van gaan
		genieten.

kijken naar een indrukwekkende ‘timelaps’ van de opbouw
van de nieuwe liftconstructie.

Klachtenmeldpunt
Mocht u onverhoopt een klacht hebben die gerelateerd is
aan de bouw verzoeken we u deze bij onze klachtenfunctionaris, mevr. J. Wolfs te melden. Dit kan via 045-5282006,
06-57592519 of klachtenregeling@adelante-zorggroep.nl

Colofon
Dit is een uitgave van Adelante in samenwerking met

en bedoeld voor

alle cliënten en bezoekers van locatie Hoensbroek. Deze nieuwsbrief verschijnt gemiddeld een keer
per maand en wordt verspreid over de afdelingen en neergelegd in de verschillende wachtruimtes van

Wij doen ons
best de overlast
tot een minimum
te beperken.
Alvast bedankt
voor uw begrip!
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